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Konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 

(min Azərbaycan Manatı ilə) 
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31 dekabr  
2019-cu il 

31 dekabr  
2018-ci il 

Aktivlər    
Uzunmüddətli aktivlər    
Əmlak, qurğu və avadanlıqlar  447,012 354,419 
Qeyri-maddi aktivlər  75,596 85,539 
Uzunmüddətli aktivlər üçün avans ödəmələr  5,717 16,631 
İstifadə hüququ olan aktivlər  4,190 − 
Müqavilənin imzalanması ilə bağlı xərclər  4,900 4,279 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər  537,415 460,868 

     
Cari aktivlər    
Mal-material ehtiyatları  3,145 2,852 
Müqavilənin imzalanması ilə bağlı xərclər  5,462 4,812 
Əvvəlcədən ödənilmiş vergilər  41,503 38,323 
Ticarət və digər debitor borcları  50,718 55,774 
Qısamüddətli investisiyalar  217,600 297,500 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  304,839 170,211 
Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri  2,159 1,543 

Cəmi cari aktivlər  625,426 571,015 

Cəmi aktivlər  1,162,841 1,031,883 

     
Öhdəliklər    
Uzunmüddətli öhdəliklər    
Aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər  4,511 3,238 
İcarə öhdəlikləri  1,869 − 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyi  449 2,424 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər  6,829 5,662 

     
Qısamüddətli öhdəliklər    
Ticarət və digər kreditor borcları   87,368 65,131 
İcarə öhdəlikləri  2,507 − 
Müqavilə üzrə öhdəliklər  30,192 26,323 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər  120,067 91,454 

Cəmi öhdəliklər  126,896 97,116 

     
Kapital    
Səhm kapitalı  42,080 42,080 
Bölüşdürülməmiş mənfəət   993,854 892,676 

Qrupun səhmdarlarına aid olan kapital  1,035,934 934,756 
     
Qeyri-nəzarət payları  11 11 

Cəmi kapital  1,035,945 934,767 

Cəmi öhdəliklər və kapital   1,162,841 1,031,883 

 
 



Azercell Telekom MMC Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 

Konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat 

31 dekabr 2019-cu il tarixində başa çatan il üzrə 

 (min Azərbaycan Manatı ilə) 
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  2019 2018 

     
Gəlir  435,681 421,193 

     

Cəmi xərc və məsrəflər  (306,694) (286,206) 

     
Əməliyyatlar üzrə mənfəət  128,987 134,987 
     
Maliyyə gəliri  2,181 746 
Maliyyə xərcləri  (870) − 

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət  130,298 135,733 
     
Mənfəət vergisi xərci  (29,120) (35,498) 

İl üzrə mənfəət/(zərər)  101,178 100,235 

 
Digər məcmu gəlir  − − 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir   101,178 100,235 

 
Aiddir:    
Qrupun səhmdarlarına  101,178 100,208 
Qeyri-nəzarət paylarına  − 27 

  101,178 100,235 



Azercell Telekom MMC Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 

Konsolidasiya edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

31 dekabr 2019-cu il tarixində başa çatan il üzrə 

 (min Azərbaycan Manatı ilə) 
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Səhmdar 
kapitalı 

Bölüşdürül-
məmiş 

mənfəət Cəmi 
Qeyri-nəzarət 

payları Cəmi kapital 

1 yanvar 2018-ci il tarixinə qalıq 42,080 792,863 834,943 − 834,943 
İl üzrə cəmi məcmu gəlir − 100,208 100,208 27 100,235 
Qeyri-nəzarət payının alınması  
 − (395) (395) (16) (411) 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə 
qalıq  42,080 892,676 934,756 11 934,767 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir − 101,178 101,178 − 101,178 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə 
qalıq 42,080 993,854 1,035,934 11 1,035,945 
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Konsolidasiya edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

31 dekabr 2019-cu il tarixində başa çatan il üzrə 

(min Azərbaycan Manatı ilə) 
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  2019 2018 

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti    

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət  130,298 135,733 
     
Düzəlişlər:    

Əmlak, qurğu və avadanlıqların köhnəlməsi  74,185 73,365 

Əmlak, qurğu və avadanlıqların dəyərsizləşməsi  11,582 − 

Dəyərsizləşmə zərəri üçün kompensasiya   (13,998) − 

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası  16,951 16,204 

İstifadə hüququ olan aktivlərin köhnəlməsi   1,939 − 

Ticarət debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə (gəlir)/xərc  (158) 2,774 

Maliyyə gəlirləri  (2,181) (746) 
Maliyyə xərcləri  870 − 

Xarici valyuta mübadiləsindən xalis zərər  96 91 

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat 
fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti  219,584 227,421 

     

Ticarət və digər debitor borclarında azalma/(artım)  5,214 (11,387) 
Mal-material ehtiyatlarında (artım)/azalma  (293) 2,306 

Müqavilənin imzalanması ilə bağlı xərclərdə artım  (1,270) (1,335) 
Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitlərində artım  (616) (1,543) 
Əvvəlcədən ödənilmiş vergilərdə (artım)/azalma  (14,726) 2,365 

Ticarət və digər kreditor borclarında artım  19,160 14,881 

Müqavilə üzrə öhdəliklərdə artım/(azalma)  3,869 (1,907) 

Əməliyyatlardan əldə edilən pul vəsaitləri  230,922 230,801 
     

Ödənilmiş cari mənfəət vergisi  (19,549) (6,100) 

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul vəsaitləri  211,373 224,701 

     
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti    

Qısamüddətli investisiyalardan çıxarılma/(qısamüddətli 
investisiyalara ödəniş)  80,628 (141,091) 

Uzunmüddətli aktivlərin alınması  (156,374) (107,234) 
Alınmış faiz  1,451 746 

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə edilən xalis pul vəsaitləri  (74,295) (247,579) 

     
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti    

İcarə öhdəliklərinin əsas hissəsinin ödənilməsi   (1,752) − 

İcarə öhdəliklərinin faiz hissəsinin ödənilməsi   (602) − 

Qeyri-nəzarət payının alınması  − (411) 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində istifadə edilən xalis pul 
vəsaitləri  (2,354) (411) 

 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis 

artım  134,724 (23,289) 
     

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  170,211 193,591 

Xarici valyuta ilə saxlanılan pul vəsaitlərinin qalığına 
məzənnədəki dəyişiklilklərin təsiri 

 (96) (91) 

İlin sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  304,839 170,211 

 


